
  Os discípulos haviam esta-
do com Cristo e viram-

-no orar. Haviam aprendido a perceber 
uma ligação íntima entre sua extraordi-
nária vida pública e sua vida secreta de 
oração. Haviam aprendido a crer n’Ele 
como o mestre na arte da oração, pois 
ninguém podia orar como Ele. Tudo isso 
justifica o pedido: “Senhor, ensina-nos 
a orar”. E anos depois eles nos cons-
cientizariam por meio de seus escritos 
que as lições de Jesus sobre oração esta-
vam entre as coisas mais maravilhosas 
e sublimes transmitidas pelo mestre.
 Certa vez, enquanto Jesus orava 
em um determinado lugar, os discípu-
los, vendo o empenho e o fervor com 
que orava, sentiram necessidade de pe-
dir “Senhor, ensina-nos a orar”. À medi-
da que crescemos na vida cristã, o pen-
samento e a fé na incessante e infalível 
intercessão do amado mestre tornam a 
oração algo ainda mais precioso e a es-
perança de interceder como Cristo ga-
nha um atrativo totalmente novo para 

nós. E conforme o vemos orar e reco-
nhecemos que ninguém pode orar nem 
ensinar como Ele, sentimos a mesma 
necessidade que os discípulos sentiram 
de pedir: “Senhor, ensina-nos a orar”.
E enquanto pensamos em tudo o Ele é 
e tem, em quanto necessitamos d’Ele e 
em como Ele mesmo é nossa vida, sen-
timos segurança de que basta pedir e 
Ele terá imenso prazer em nos levar a 
uma comunhão mais íntima com Ele e 
nos ensinará a orar como Ele ora.
 Anime-se irmão! Por que não 
nos achegarmos ao nosso amado mes-
tre e pedir que Ele também nos ma-
tricule nesta escola cujas portas estão 
sempre abertas àqueles que anseiam 
por prosseguir seus estudos na divina 
arte da oração e da intercessão? Sim, 
vamos agora mesmo dizer ao mestre, 
como os discípulos disseram há tem-
pos: “Senhor, ensina-nos a orar”. En-
quanto meditamos percebemos que 
cada palavra dessa petição é plena de 
significado. Precisamos aprender a 
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O Mestre Singular
“De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar; quando terminou, 

um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, Ensina-nos a orar ...” Lucas 11.1



orar, sim, a orar. É isso que precisamos 
aprender. Embora, a princípio, oração 
pareça ser algo tão simples que até a 
mais débil criança pode fazer, também 
é, ao mesmo tempo, o trabalho mais su-
blime e santo que o homem pode rea-
lizar. Ela é comunhão como Deus invi-
sível e santíssimo. É a compreensão de 
que os poderes do mundo eterno estão 
à nossa disposição. É a própria essência 
da verdadeira religião, o canal de todas 
as bênçãos, o segredo do poder e da 
vida. Não somente para nós mesmos, 
mas para outros, para a igreja e para o 
mundo. É pela oração que as promes-
sas esperam por seu cumprimento, o 
reino por sua vinda e a glória de Deus 
por sua plena revelação. E como temos 
sido indolentes e inadequados para rea-
lizar este abençoado trabalho! Somente 
o Espírito de Deus pode nos capacitar 

a fazer isso e forma correta. Facilmente 
nos enganamos e paramos de orar, e o 
resultado é grande ausência de poder. 
Nosso treinamento inicial, o ensino da 
Igreja, a influência do hábito, o tumulto 
das emoções – quão rapidamente essas 
coisas nos levam à oração sem poder 
espiritual e sem muita eficácia. 
 Jesus abriu uma escola e se dispõe 
a treinar os redimidos que expressam um 
desejo profundo por obter poder na ora-
ção. Que tal ingressarmos nela com esta 
súplica: “Senhor, como carecemos deste 
ensino! Ó, ensina-nos a orar”.

Adaptado do primeiro capítulo do livro “Com 
Cristo na Escola de Oração”, autor: Andrew 

Murray, Editora Pão diário. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO         DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

MARÇO
SAF - Chá Evangelístico

Dia Internacional da Mulher
Festiva de Casais

SAF - Encontro de Mulheres
Culto Evangelístico dos 

Grupo Familiares

05/03
08/03
14/03
25/03
29/03

**
**
**
**

19h

FEVEREIRO
Retiro Espiritual **22 a 25/02

O Conselho da Igreja reunido no dia 28 de Ja-
neiro de 2020, ata nº 1.165, convoca todos os 
membros comungantes da Igreja Presbiteria-
na de Dourados, MS, para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada no dia 29 
de março de 2020, às 9h, nas dependências 
do templo da Igreja, sito a Av. Marcelino Pires, 
2233, nesta cidade, para a eleição de 03 pres-
bíteros e 08 Diáconos (sendo 05 para a sede; 
01 para a Congregação Vista Alegre e 02 para 
a Congregação de Caarapó). Confira o edital 
completo afixado na entrada do templo.

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA PARA 
ELEIÇÃO DE OFICIAISÀqueles que desejam tornar-se membros de 

nossa igreja, nós oferecemos uma turma espe-
cial chamada de “Primeiros Passos”. Nesta classe 
você terá oportunidade de aprender mais sobre 
a Palavra de Deus, conhecer melhor a nossa 
igreja e ao final tornar-se membro se for o seu 
desejo. As matrículas estão abertas e podem ser 
feitas no balcão de informações.

CLASSE PRIMEIROS PASSOS

Toda terça-feira às 19h, acontece a reunião do 
Projeto Ana e às 19h30' do Projeto Jó. São pais 
e mães que oram pelos seus filhos. Pais e Mães 
de Joelhos e filhos de pé! Participem!

PROJETO ANA E JÓ



AVISOS

CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS
Itaú: Ag: 0464 C/C: 03386-9 / Sicoob: Ag: 4447 C/C: 11596-7
CNPJ: 03.441.763/0001-66 - Caso efetue depósito na conta, 
favor colocar o comprovante dentro do envelope de dízimo. Durante o culto mantenha o celular desligado!

‘‘Ensina-nos a contar os nossos dias, 
para que alcancemos coração sábio’’

 - Sl. 90.2

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

16/02 - Evaldo dos Santos - 99226-5757
  - Isabela Icassati Calixto
   - Jivanete Moura de M.Okada - 99983-9560

17/02 - Gervásio Ferreira Lopes - 99976-2848
   - Gleiciane Almeida Silva - 99235-1411
   - Leidiane Almeida Silva - 99235 1411

18/02 - Ana da Silva Costa de Araújo - 99249-2663
19/02 - Sergio Braga - 98403-7747
21/02 - Lene Assunção Anderson - 99967-7219

   - Marina Gonçalves Syrio - 99252-5276
   - Olinda Almeida Delarissa - 99972-5035

22/02 - Isabelle Pereira de Farias
    - Renilda Dias Aguillar - 99972-9165

Vem aí o Retiro Espiritu-
al, organizado pela UMP, 
que abordará o tema 
“Crer ou Não Crer. Eis 
a Questão” (baseado no 
livro “Lutando Contra a 
Incredulidade”, de John 
Piper. O preletor será 
o Rev. Cleiton Quenã. 
Confi ra as informações 
e como se inscrever:

- Data: 22 a 25 de fevereiro;
- Local: Chácara Maanaim;
- Idade mínima: 15 anos para dormir no local;
- Valores: R$ 120,00;
* Temos condições de parcelamento e pacote família;
Inscrições podem ser realizadas no site da igreja 

ou diretamente no link abaixo:
 https://forms.gle/x9bHvmVb713HWZk4A

*A confi rmação da inscrição será mediante ao 
pagamento;

Mais Informações:
Instagram: @umpipdourados
Evento no Facebook
67. 99204-1029 (Juliano) | 67.99620-2623 (Geice)

RETIRO ESPIRÍTUAL

O ministério Vaso Novo  retornará as ativida-
des nesta terça-feira, dia 18/02, e visitará o nos-
so irmã, Darci Viegas Aguirre Cabral às 15h, na 
Rua Lauro Moraes de Matos, 1027, Parque do 
Lago II. Conheça o trabalho deste ministério, 
que tem levado consolo aos lares dos irmãos 
idosos da igreja. Participe!

VASO NOVO

VIAGEM MISSIONÁRIA AO
 AMAZONAS - ALTO SOLIMÕES

Nos dias 17 a 24, o Pr. Ildemar realizará a ter-
ceira viagem Missionária ao Amazonas, entre 
os povos Ticuna, Mayurunas e Cocamas. É um 
projeto missionário entre a nossa igreja local e 
a IPB Central de Curitiba. Está sendo aplicado 
o treinamento de obreiros com 40 pastores e 
obreiros da região, envolvendo a fronteira do 
Brasil com o Peru e a Colômbia. Orem por esta 
viagem. Contribua com esta obra missionária 
de forma específi ca, identifi cando sua oferta 
no envelope. A Missão Cuagu é que recebe este 
projeto, e fi ca em Benjamin Constant, comu-
nidade ribeirinha de Filadélfi a, às margens do 
Rio Solimões. Deus tem feito uma grande obra 
ali entre os povos indígenas e o Evangelho tem 
penetrado a fl oresta, pois “Do Senhor é a terra e 
a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam”.

Nossa Igreja hospedou neste fi nal de semana os 
irmãos que participaram da Reunião do Pres-
bitério de Dourados. Nossa Gratidão a Deus a 
todos que colaboraram para a realização e orga-
nização desta reunião.  

Hoje pela manhã, celebraremos a Ceia do Se-
nhor. Não deixe de participar desse momento 
tão importante na vida do crente. Refl  ita nas 
palavras de François Turretini: “Deus, para aju-
dar em nossa fé [...] insinua a verdade em nossos 
ouvidos e também por meio dos sacramentos ele 
o exibe para que seja visualizada, em alguma 
medida, por nossos olhos de modo que sua Pa-
lavra venha a ser, por assim dizer, visível. Assim, 
por muitos sentidos ele deseja selar a certeza de 
sua graça em nossa mente, para que sejamos li-
vrados das coisas sensíveis e terrenas para as in-
telígiveis e celestiais”.

NOTA DE GRATIDÃO

CEIA DO SENHOR



“Sempre dou graças a Deus a vosso respeito”

Saudação.
Cântico (M.M)

I) Convite ao Louvor: 
 a. Oração
 b. Leitura Bíblica Salmo 84
 c. Hino “Saudação”, 179 HNC
II) Momento de Confi ssão de Pecados
 a. Leitura Continuada das Escrituras: 
 Jonas 2
 b. Momento de Confi ssão
 Piano Instrumental:

“União com Deus”, 116 HNC
 c. Oração Audível
III) Adoração Com os Dízimos e Ofertas
 a. Hino “A Criação e seu Criador” nº 10  
 HNC
 b. Oração de Gratidão (diácono) 
IV) Cânticos (M.M.)
V) Oração com as crianças
VI) Exposição Bíblica:
 a. 1º Co. 3.10-16
VII) Hino “A Palavra da Vida”, nº 350 HNC
VIII) Bênção 
IX) Hino “Renovação”, nº 299 HNC.
--------------------------------------------------
• Saudação aos visitantes
• Comunicações da Semana

PROGRAMA DO CULTO

ESCALAS
ESCALA GABINETE PASTORAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO

ESCALA PIANISTAS E VOCALISTAS

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

VISITA DOS PASTORES AOS GRUPOS FAMILIARES

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÕES

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA

AGENDA MAANAIM

Segunda-feira: 8h - Rev. Wanderson
Terça à sexta-feira: 8h - Rev. Wanderson

Hoje: Eduardo, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Eduardo e Vinicius
Recolher Dízimos: Milton e Noel
Agradecimento pelos Dízimos: Milton
Próximo: Edson, Gilson, Valter e Wanderburgo
Suco: Gilson e Edson
Recolher Dízimos: Valter e Wandemburgo
Agradecimento pelos Dízimos: Wandemburgo

Hoje: Roseli e Maria                Próximo: Milton e Mary

Piano - Manhã: Vitor               Piano - Noite: Lenita

15/02 - UCP    22 a 25/02 - Retiro Espiritual     29/02 - Flávia

Vocal - Manhã: Elsa                          Vocal - Noite: Cenilse

Mensagem: Rev. Wanderson  / Liturgia: Presb. Adair
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Evandro / Liturgia: Presb. Arnaldo

Segunda-feira - Tempo de Graça: Rev. Wanderson
         - Líder: Salles 
Quinta-feira     - Tempo da Promessa: Rev. Wanderson
         - Líder: Adair

V. ALEGRE - Mensagem: Rev. Francisco  
Próx. Domingo: Rev. Francisco
CAARAPÓ - Mensagem: Rev. Gustavo / Presb. Eliberto
Próx. Domingo: Rev. Gustavo 

Berçário I Templo: Sonia /  Próximo: Não Haverá
Berçário II: Zelma e Jivanete
Próximo: Não Haverá
02 a 03 anos: Karlla e Rebeca / Próximo: 
4 a 6 anos: Cláudia, Lívia e Lavínia
Próximo: Não Haverá
7 a 10 anos: Costa / Próximo: Não Haverá

Datashow: Lavínia             Transmissão: João Pedro

CONSELHO

DIÁCONOS

HORÁRIOS

Rev. Ildemar de Oliveira Berbert (Presidente) - 99971-4745
Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic  (1º Secretário) - 98120-8432
Rev. Francisco Vicente de Souza - 99955-9204
Rev. Gustavo Rodrigo Fengler - 99910-7329
Adair Oliveira da Silva (Vice-Presidente) - 3421-6503 / 99971-1997
Arnaldo dos Santos Vieira - 3426-0043 / 99922-7997
Carlos Alberto Castilho Teixeira - 3421-5530/ 98404-2102
Eliberto Liebich (1º Tesoureiro) - 99299-0271
José Nelvo de Moura (2º Secretário) - 99971-0404
Luis Roberto Martins de Araújo - 3902-2102 / 98133-1555
Milton Ossamu Mori (2º Tesoureiro) - 3421-7339 / 99263-3693
Reneval Araújo -  99243-3304
Rogério Dias Renovato - 98111-6997

José Leopoldo Lange Zanetti (Presidente) – 98135-4060 
Valter Brasilino Lemos (Vice-Presidente) - 99972 2472
João Carvalho Soares (Secretário) - 99618-5283
Aparecido Cardoso Pereira – 99967-7778
Domingos Albuquerque de Sousa - 99972-1754
Eduardo Cavalcanti Gonçalves - 3424-7918 / 98462-8913
Evaldo dos Santos - 99871-3047 (Congregação)
Adauton Filho Cortez – 3423-4985 / 99291-2309
Edson José de Oliveira – 3424-4092 / 99603-7321
Fernando Massahiro Okada – 98406-8026
Gilson Antônio Corona – 3425-5425 / 99971-3185
Jander Alexandre da Silva Viana - 99668-1861(Congregação)
Jucemar Almeida Arnal – 3424-1861 / 99863-4147
Milton Ferreira da Silva – 3421-9920 / 99927-1841
Noel Fukuda Nogueira – 3421-3991 / 99987-6140
Paulo Rodrigues Lima - 99673-7128 (Congregação)
Rodrigo Aparecido Vieira - 3038-1575 / 99214-8234
Vinícius Jose Lange Ferreira – 99962-6176
Wanderburgo Gomes da Silva - 99111-5353

Domingo: 9h Escola Dominical - 19h Culto
Segunda a Sexta : 07h15min - Reunião de Oração 
Quarta-feira: 19h30 - Estudo Bíblico
Sábado: 19h30 - Culto de Jovens e Adolescentes 



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
SÉRIE: SIMPLESMENTE CRENTE

SÉRIE: Simplesmente Crente
Estudo 03: Este É O Dia Que O Senhor Fez!
(texto baseado no capítulo 1 do livro “Liturgia do Ordinário, 

de Tish H. Warren”)
Texto Básico: Salmo 118

 Estamos aprendendo com nossos es-
tudos semanais sobre o desafio de 

sermos crentes “simples” ao mesmo tempo em que 
não damos lugar à mediocridade e preguiça. Hoje 
veremos como o simples ato de acordar, pode ser 
feito cheio de beleza e alegria para a glória de Deus, 
pois embora se levantar da cama pareça monótono 
e sem graça para muitos, é um presente singular de 
Deus. Quando Jesus morreu pelo seu povo, ele me 
conhecia pelo nome na particularidade deste dia 
(“conheço as minhas ovelhas pelo nome”). Cristo não 
redimiu a minha vida teoricamente ou abstrata-
mente. Ele sabia que eu estaria hoje do jeito que eu 
estou, na minha casa do jeito que ela está, nos meus 
relacionamentos com sua beleza e miséria específi-
ca, nos meus pecados e lutas peculiares. Alfred Hi-
tchcock (famoso cineasta) disse que os filmes são “a 
vida sem as partes chatas”. Perseguições de carros e 
primeiros beijos, enredos intrigantes e boas conver-
sas. Nós não queremos assistir nosso protagonista 
dando uma caminhada, preso no trânsito ou esco-
vando os dentes, pelo menos não por muito tempo 
e sem uma boa trilha sonora. Temos a tendência de 
querer uma vida cristã sem as partes chatas.

 Todavia, Deus nos fez passar os nossos 
dias em descanso, trabalho e lazer, cuidando dos 
nossos corpos, das nossas famílias, da nossa vizi-
nhança, dos nossos lares. E se todas essas partes 
entediantes importassem para Deus?  E se dos dias 
transcorridos de formas que parecem pequenas e 
irrelevantes para nós são densas e significativas e 
parte da vida abundante de Deus para nós. Os anos 
ordinários de Cristo são parte da história da nossa 
redenção. Por causa da encarnação e desses longos 
e esquecidos anos da vida de Jesus, as nossas vidas 
pequenas e normais importam. Se Cristo foi um 
carpinteiro, todos nós que estamos em Cristo ve-
mos que nosso trabalho é santificado e consagrado. 
Se Cristo passou um tempo na obscuridade, então 
há uma dignidade infinita nela, a obscuridade. Se 
Cristo gastou a maior parte de sua vida de forma 
cotidiana, então a vida toda está sob o seu senhorio. 
Não há atividade pequena demais ou rotineira 
demais para refletir a glória e dignidade de Deus! 
Quer você seja Madre Tereza, quer você seja uma 
dona de casa, quer você seja um revolucionário, um 
estudante ou um auditor, a vida é vivida em dias 
de vinte e quatro horas. Nós temos corpos; a nossa 
energia acaba; aprendemos devagar; todo dia acor-

damos e não sabemos o que nos espera.
 E a cada novo dia, esta é a rodada que 

meu coração precisa jogar: eu estou vivendo esta 
vida, a que está bem na minha frente. Esta aqui em 
que casamentos são difíceis. Esta aqui em que não 
estamos vivendo como deveríamos ou como gos-
taríamos. Esta aqui onde estamos cansados, onde 
queremos fazer a diferença, mas não temos certeza 
por onde começar, onde precisamos colocar comi-
da na mesa e escovar os dentes das crianças, onde 
temos dor nas costas e semanas entediantes onde 
nossas vidas parecem pequenas, onde temos dúvi-
das,  onde lutamos com a falta de sentido, onde nos 
preocupamos com quem amamos, onde lutamos 
para encontrar o nosso próximo e amar os mais ín-
timos, onde ficamos de luto, onde esperamos.

 E nesse dia particular, Jesus me conhece e 
declara que sou dele. Neste dia, ele está redimindo o 
mundo, avançando seu reino, nos chamando para 
nos arrepender e crescermos, ensinando a sua igre-
ja a adorar, se aproximando de nós e nos tornando 
um povo todo seu.

 Se é para passar toda a minha vida sendo 
transformado pelas boas novas de Jesus, eu preciso 
aprender como verdades grandiosas e arrebatado-
ras – doutrina, teologia, sacramentos etc. – entram 
na textura de um dia comum. Como eu passo esse 
dia ordinário com Cristo é como eu vou passar a 
minha vida cristã.

Pense Nisso!
 
Perguntas para Reflexão
• Num dia típico, quais são seus primeiros pen-

samentos quando você acorda? Como eles moldam 
seu dia e sua vida?

• “Cristo não redimiu a minha vida teoricamente 
ou abstratamente. Ele sabia que eu estaria hoje do 
jeito que eu estou, na minha casa do jeito que ela está, 
nos meus relacionamentos com sua beleza e miséria 
específicas, nos meus pecados e lutas peculiares”. 
Quais as implicações dessa redenção cotidiana na 
minha vida?

• “Não há atividade pequena demais ou rotineira 
demais para refletir a glória e dignidade de Deus!”. 
A partir dessa verdade, como aconselhar nossos jo-
vens em relação à carreira profissional? Onde nós 
erramos em nossas orientações?

RETIRO ESPIRITUAL

Nosso retiro está se aproximando, e se você ain-
da não fez sua inscrição corra para aproveitar o 
desconto. Entre no site da igreja e se inscreva.


